
 

 

 Július 13. (csütörtök) 

11:00 

MATINÉ 

A mélység kalandora francia 

életrajzi film (2016) | 122 perc 

I feliratos 

 

Jacques-Yves Cousteau (Lambert Wilson) amellett, hogy 

életét a tengerek, óceánok mélyének kutatásával 

töltötte, folyamatosan kereste helyét a világban, 

valamint saját boldogságát és az élet értelmét. 

17:00 
Elválaszthatatlanok olasz 

dráma (2016) | 100p | feliratos  

Daisy és Viola sziámi ikrek. Az egyik fellépésük után 

találkoznak egy orvossal, aki megvizsgálja őket, és 

megállapítja, hogy szétválaszthatók. Látszólag ez egy jó 

hír. Edoardo De Angelis filmje. 

20:30 

Swingerklub dán rom. vígj. 

(2016) | 99p | feliratos  
 

Az állandóan elégedetlen Adam izgalmat szeretne 

csempészni kényelmes, polgári életébe, ezért ráveszi 

feleségét, Irist, hogy elmenjen vele egy swingerklubba. 

Mikkel Munch-Fals filmje. 

 Július 14. (péntek)              

16:00 

A kertész titka norvég-dán-

német dráma (2016) | 95p | 

feliratos   

Unn Tove pár órás újszülöttet talál a női mosdóban. 16 

évvel később feltűnik az ajtajában egy lány: ő az egykori 

csecsemő, aki most meg akarja találni biológiai szüleit. 

Sara Johnsen filmje. 

18:00 

Én és a mostohám francia 

dráma (2017) | 117p | 

feliratos   

Claire (Catherine Frot) szülésznőként dolgozik. Egy nap 

hosszú idő után felbukkan életében egy rég nem látott 

ismerős. A különös találkozás teljesen felforgatja a nő 

mindennapjait. 

20:00 

A fegyvertelen katona 

am.-auszt. életrajzi dráma 

(2016) | 131p | feliratos  

Desmond Doss (Andrew Garfield) szinte hihetetlen 

története, aki a II. világháború egyik legvéresebb 

csatájában Okinawa szigetén 75 bajtársa életét 

mentette meg úgy, hogy ő maga nem viselt fegyvert. 

 Július 15. (szombat) 

16:00 

A fiú és a szörnyeteg japán 

animációs film (2015) | 119p | 

feliratos   

Egy fiatal fiú egyedül kóborol Tokió utcáin. Váratlanul 

egy különös, medveszerű harcossal találkozik, aki egy 

párhuzamos világból érkezett, hogy tanítványt találjon 

magának. Mamoru Hosoda filmje. 

18:00 

Mérgezett egér osztrák-

német vígjáték (2017) | 103p 

|feliratos  

A zenekritikus Georg (Josef Hader) elveszíti állását a 

patinás bécsi napilapnál. Felesége, Johanna pont 

nemrég jelentette be, hogy gyereket szeretne, ezért 

Georg nem meri neki elmondani, mi történt. 

20:00 
1945 magyar dráma (2017) | 

91p  

1945. augusztus 12, 11 óra. Titokzatos szállítmányukkal 

két fekete ruhás, fekete kalapos idegen jelenik meg egy 

magyar falu vasútállomásán. Néhány óra alatt minden 

megváltozik. Török Ferenc filmje. 

2017. július 13-19. 
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 Július 16. (vasárnap) 

16:00 

A vörös teknős szöveg nélküli 

japán-francia animációs 

film (2016) | 80p   

Hajótörött férfit mos partra a tenger. A szerencsés, ám 

magára hagyott túlélő felfedezi a trópusi sziget 

élővilágát, miközben különös kapcsolatba lép az egyik 

óriás teknőssel. 

18:00 
Oltári baki francia vígjáték 

(2017) | 94 perc  

Mathias és Alexia évek óta együtt vannak, ám most 

Mathias félrelépett egy másik nővel, méghozzá egy 

esküvőszervezővel. Alexia véletlenül megtalálja a nő 

névjegykártyáját. Reem Kherici filmje. 

20:00 

Mérgezett egér osztrák-

német vígjáték (2017) | 103p 

|feliratos  

A zenekritikus Georg (Josef Hader) elveszíti állását a 

patinás bécsi napilapnál. Felesége, Johanna pont 

nemrég jelentette be, hogy gyereket szeretne, ezért 

Georg nem meri neki elmondani, mi történt. 

 Július 17. (hétfő) 

11:00 

MATINÉ 

Sárkányvarázs ukrán 

csal.anim.film (2016 ) | 85p 
 

Tímár Misi mindig is arról álmodozott, hogy egy nap 

olyan bátor sárkányvadász legyen, mint édesapja. 

Amikor megtudja, hogy egy sárkány elszabadult a 

varázsvilágban, Ő maga néz szembe a fenevaddal. 

16:00 
Teljesen idegenek olasz 

vígjáték (2016) | 97p | feliratos  
 

Hét jó barát találkozik, hogy együtt vacsorázzanak. Az 

este folyamán egy furcsa játékba kezdenek: az asztalra 

rakják mobiltelefonjaikat és bárkié is jelez, együtt nézik 

meg. Paolo Genovese filmje. 

18:00 

FILMKLUB 

Művészet a filmvásznon  

 

BOSCH – A gyönyörök kertje 

spanyol művészeti 

ismeretterjesztő film (2016) | 

90p | feliratos 

  

2016-ban világszerte számos kiállítással és 

rendezvénnyel emlékeznek meg a különös és bizarr 

alakokkal teli, álomszerű festményeiről ismert 

németalföldi festőművész, Hieronymus Bosch 

halálának 500. évfordulójáról. Az évforduló alkalmából 

készült ismeretterjesztő film a rejtélyekkel övezett festő 

legismertebb művét, a madridi Prado Múzeum életmű-

kiállításán bemutatott Gyönyörök kertjét állítja a 

középpontba. „Virtuális tárlatvezetés”, látványos közeli 

felvételek neves művészettörténészek, filozófusok, írók, 

zenészek, művészek gondolatai.  

20:00 

 

Swingerklub dán rom. vígj. 

(2016) | 99p | feliratos   

Az állandóan elégedetlen Adam izgalmat szeretne 

csempészni kényelmes, polgári életébe, ezért ráveszi 

feleségét, Irist, hogy elmenjen vele egy swingerklubba. 

Mikkel Munch-Fals filmje. 

Július 18. (kedd) 

11:00 

MATINÉ 

Állati csetepata orosz 

csal.anim.film (2016) | 93p   

Egy varázslatos messzi vidéken békésen éldegél egy 

csapat bárány. Egy napon azonban megzavarja békés 

életüket egy csapat farkas, akik a környékükön vernek 

tábort. 

16:00 

Paterson amerikai 

filmdráma (2016) | 118p | 

feliratos   

A befelé forduló Paterson (Adam Driver) csöndes 

boldogságot talál egyszerű életében. Minden napja 

ugyanúgy telik. Felesége, Laura pont az ellentéte: 

mindenben az állandó változást igényli. 
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18:00 

Én és a mostohám francia 

dráma (2017) | 117p | 

feliratos   

Claire (Catherine Frot) szülésznőként dolgozik. Egy nap 

hosszú idő után felbukkan életében egy rég nem látott 

ismerős. A különös találkozás teljesen felforgatja a nő 

mindennapjait. 

20:00 

A fegyvertelen katona 

am.-auszt. életrajzi dráma 

(2016) | 131p | feliratos  

Desmond Doss (Andrew Garfield) szinte hihetetlen 

története, aki a II. világháború egyik legvéresebb 

csatájában Okinawa szigetén 75 bajtársa életét 

mentette meg úgy, hogy ő maga nem viselt fegyvert. 

 Július 19. (szerda) 

11:00 

MATINÉ 

Állati nagy szökés sp.-kan. 

csal.anim.film (2016) | 90p  

Mázli egy barátságos, békés kutyus, akinek élete 

fenekestül felfordul, amikor gazdái elutaznak, Őt pedig 

berakják egy kutya hotelbe. Rövidesen kiderül, hogy ez 

a hotel bizony sokkal inkább egy börtön. 

16:00 

Jackie amerikai-chilei-francia 

életrajzi dráma (2016) | 99p | 

feliratos   

JFK halálát követően Jackie-nek (Natalie Portman) felül 

kellett emelkednie a személyes gyászán, méltósággal és 

állhatatosan vitte tovább férje szellemi örökségét és 

mutatott példát az egész világnak. 

18:00 
Oltári baki francia vígjáték 

(2017) | 94 perc  

Mathias és Alexia évek óta együtt vannak, ám most 

Mathias félrelépett egy másik nővel, méghozzá egy 

esküvőszervezővel. Alexia véletlenül megtalálja a nő 

névjegykártyáját. Reem Kherici filmje. 

20:00 

FILMKLUB 

Művészet a filmvásznon  

A művészet templomai: 

Milánói Scala olasz 

képzőművészeti 

ismeretterjesztő film (2015) | 

90p  

 

A művészet templomai című sorozat Itália gazdag 

művészeti örökségének kiemelkedő alkotásait mutatja 

be a mozivásznon. Ennek második része, A milánói 

Scala – A csodák palotája a klasszikus zene és 

előadóművészet egyik leghíresebb intézményének 

évszázados történetét tárja fel a nézők előtt. 

 

Jegyár: 1200 Ft teljes áron, 980 Ft diákoknak és 60 év felett.  A MATINÉ előadások ára egységesen 500 Ft. 

A jegyekről érdeklődni és jegyet foglalni a +36302511443 telefonszámon lehet. 

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk. 
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